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Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti 
Everon 
 

Posledná aktualizácia: 1. 9. 2020 

 

V týchto zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o tom, ako spracúvame vaše osobné 

informácie, keď ponúkame riešenia nabíjania pre elektrické vozidlá (EV) a/alebo s ktorými máte inú 

interakciu, ako je podrobne vysvetlené nižšie. 

 

1. Aké osobné informácie spracúvame, prečo a na akom právnom základe 

2. Komu poskytujeme vaše osobné informácie 

3. Do ktorých krajín môžu byť vaše osobné informácie prenesené 

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné informácie 

5. Aké práva máte, pokiaľ ide o nás, spracúvanie vašich osobných informácií 

6. Ako môžete uplatniť svoje práva, obráťte sa na nás a získate ďalšie dôležité informácie 

 

Ak sa tiež chcete dozvedieť viac o používaní súborov cookie a ďalších technológiách týkajúcich sa vášho 

používania webových stránok, prečítajte si naše zásady používania súborov cookie. 

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov používa Everon, pričom prevádzkovateľom osobných údajov je 

spoločnosť Everon, pokiaľ vo vašich rokovaniach so spoločnosťou Everon nie je uvedené inak. 

  

1. Aké osobné údaje spracúvame, prečo a na akom právnom základe 

 

1.1. Spracúvanie súvisiace s našimi riešeniami nabíjania EV 

 

Vedenie účtu – keď si u nás zriadite účet, použijeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete, na 

zriadenie a údržbu vášho účtu. Je to nevyhnutné na plnenie s vami uzavretej zmluvy. Ak ste sa rozhodli 

zviditeľniť svoju polohu GPS na mape, spracúvame tieto osobné informácie na základe vášho súhlasu. 

 

Nabíjanie na verejnej nabíjacej stanici pomocou nabíjacej karty Everon – ak ste na našej platforme 

povolili roaming (= služba, pri ktorej môžete na verejných nabíjacích staniciach pripojených k sieti Everon 

nabíjať pomocou nabíjacej karty Everon), spracúvame nasledujúce osobné informácie: 

o jedinečné číslo kreditnej karty, 

o jedinečné číslo nabíjacej stanice, 

o podrobnosti o vašej nabíjacej relácii a 

o umiestnenie nabíjacej stanice, kde ste nabíjali. 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na plnenie našej zmluvy s vami. 

 

Nabíjanie na vlastnej nabíjacej stanici – Pod podmienkou registrácie vašej nabíjacej stanice na našej 

platforme budeme spracúvať na tento účel nasledujúce osobné informácie: 

o jedinečné číslo kreditnej karty, 

o jedinečné číslo nabíjacej stanice, 

o podrobnosti o vašej nabíjacej relácii, 

o umiestnenie vašej nabíjacej stanice, 

o súbory protokolu obsahujúce servisné údaje o vašej nabíjacej stanici a nabíjacích reláciách a 

https://everon.io/en/cookie-policy
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o osobné informácie, ktoré registrujete na našej platforme. 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na plnenie našej zmluvy s vami. 

 

Ak nie je pripojená nabíjacia stanica, osobné informácie nespracúvame. 

 

Nabíjanie na nabíjacej stanici pomocou nabíjacej karty Everon od niekoho iného – váš zamestnávateľ, 

lízingová spoločnosť (zamestnávateľa), obchodný partner, prenajímateľ, parkovacie zariadenie alebo iná 

spoločnosť/jednotlivec („majiteľ karty“) vám pravdepodobne poskytol nabíjaciu kartu Everon, aby ste mohli 

nabíjať na príslušnej nabíjacej stanici, a/alebo akejkoľvek nabíjacej stanici pripojenej k sieti Everon. Na 

tento účel spracúvame nasledujúce osobné informácie: 

o jedinečné číslo kreditnej karty, 

o jedinečné číslo nabíjacej stanice, 

o podrobnosti o vašej nabíjacej relácii, 

o umiestnenie nabíjacej stanice, kde ste nabíjali, 

o vaše meno, ak ho majiteľ karty zaregistroval, a 

o vaše bankové údaje, ak ich majiteľ karty zaregistroval na účely fakturácie za reláciu účtovania (ak 

je to s majiteľom karty dohodnuté). 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na vykonanie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (zmluvy, ktorú 

máte s majiteľom karty). 

 

Nabíjanie na nabíjacej stanici pomocou nabíjacej karty iného eMSP – ak ste držiteľom poplatkovej 

karty iného poskytovateľa služieb eMobility („eMSP“), ktorá vám umožňuje nabíjanie na nabíjacej stanici, 

spracujeme nasledujúce informácie: 

o autentifikačné číslo, 

o jedinečné číslo kreditnej karty, 

o podrobnosti o vašej nabíjacej relácii, 

o umiestnenie nabíjacej stanice, kde ste nabíjali, 

o názov eMSP a 

o číslo transakcie. 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na vykonanie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (zmluvy, ktorú 

máte s eMSP). Váš eMSP má svoje vlastné účely na spracovanie vašich osobných informácií. Ak sa chcete 

dozvedieť viac, obráťte sa na ich. 

 

Nabíjanie na nabíjacej stanici s platbou ad hoc – ak využívate platby ad hoc, ktoré poskytujeme na 

nabíjacích staniciach, spracúvame nasledujúce osobné informácie: 

o podrobnosti o vašej nabíjacej relácii, 

o umiestnenie nabíjacej stanice, kde ste nabíjali, 

o číslo transakcie a 

o potvrdenie o platbe a nič viac. Údaje o vašom bankovom účte spracúva poskytovateľ platobných 

služieb (ak sa chcete dozvedieť viac informácií o tomto spracovaní, prečítajte si jeho zásady 

ochrany osobných údajov). 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na plnenie našej zmluvy s vami. 

 

Ak využívate ad hoc platobný nástroj iného eMSP na nabíjacej stanici, spracúvame nasledujúce osobné 

informácie: 
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o autentifikačné číslo, 

o podrobnosti o vašej nabíjacej relácii, 

o umiestnenie nabíjacej stanice, kde ste nabíjali, 

o názov eMSP a 

o číslo transakcie. 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na vykonanie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (zmluvy, ktorú 

máte s eMSP). 

 

Ponuky Everon – ak nám odovzdáte alebo nám jeden z našich obchodných partnerov odovzdá vaše 

osobné informácie (prostredníctvom webovej stránky, e-mailu, telefónu, osobne alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom), pretože sa zaujímate o naše produkty alebo služby, vašu žiadosť uložíme a použijeme tieto 

osobné informácie, aby sme vás mohli kontaktovať, aby sme vám mohli poskytnúť cenovú ponuku na 

produkty a/alebo služby, ktoré vás zaujímajú. 

Právnym základom tejto činnosti spracovania je to, že vykonáme opatrenia na vašu žiadosť pred uzavretím 

zmluvy alebo na základe vášho súhlasu. 

Tieto informácie môžeme preniesť na jedného z našich obchodných partnerov, ak sa domnievame, že vám 

tento partner môže poskytnúť lepšie služby. V takom prípade sa vaše osobné informácie spracúvajú podľa 

zásad ochrany osobných údajov tohto obchodného partnera. 

 

Registrácia vašej nabíjacej stanice a/alebo nabíjacej karty – registrácia je nevyhnutná, aby sme vám 

mohli poskytnúť dohodnuté služby správy poplatkov. Osobné informácie, ktoré spracúvame na tento účel: 

o jedinečné číslo kreditnej karty, 

o jedinečné číslo nabíjacej stanice, 

o umiestnenie vašej nabíjacej stanice, 

o súbory protokolu obsahujúce servisné údaje vašej nabíjacej stanice a v prípade roamingu nabíjacie 

relácie vodičov EV, ktorí používajú vašu nabíjaciu stanicu a 

o osobné informácie, ktoré zaregistrujete na našej platforme. 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na plnenie našej zmluvy s vami. 

 

Služby týkajúce sa záruky a údržby – nasledujúce osobné informácie akýkoľvek druh služieb týkajúcich sa 

záruky a/alebo údržby: 

o jedinečné číslo kreditnej karty, 

o správy o uvedení do prevádzky, ktoré nám poskytol jeden z našich nezávislých servisných 

partnerov, ktorý vám poskytol služby v našom mene, 

o umiestnenie vašej nabíjacej stanice, 

o súbory protokolu obsahujúce servisné údaje vašej nabíjacej stanice a v prípade roamingu nabíjacie 

relácie vodičov EV, ktorí používajú vašu nabíjaciu stanicu a 

o osobné informácie, ktoré nám poskytujete akýmikoľvek prostriedkami, napríklad ak nám zavoláte 

alebo pošlete e-mail. 

 

Používame sieť nezávislých servisných partnerov, takže môžeme vašu žiadosť postúpiť príslušnému 

servisnému partnerovi. 

 

Ďalej používame číslo vašej nabíjacej stanice, aby sme vám poskytovali pravidelné aktualizácie firmvéru, 

aby sme zaistili bezpečnosť nabíjacej stanice. 

 

Táto činnosť spracovania je nevyhnutná na plnenie našej zmluvy s vami. 
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1.2. Spracovanie súvisiace s inými všeobecnými interakciami s nami 

 

Fakturácia a správa – pri akejkoľvek platenej službe použijeme osobné informácie, ktoré nám poskytnete, 

aby sme vám mohli vystaviť faktúru. Tieto osobné informácie tiež použijeme na udržanie aktuálnej správy. 

Táto spracovateľská činnosť je nevyhnutná na plnenie zmluvy s vami (fakturácia) a na splnenie zákonnej 

povinnosti (vedenie správy). 

 

Kontakt s vami – keď sa na nás obrátite, napríklad prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov 

na našej webovej stránke, ak nám zavoláte v súvislosti s podporou, spojíme sa s vami, aby sme vás 

napríklad informovali o určitých aktualizáciách alebo v prípade, že spolu navzájom pokračujeme, 

používame vaše osobné údaje pre náš prebiehajúci obchod a na zodpovedanie vašich požiadaviek, 

napríklad poskytnutie podpory. Právnym základom tejto činnosti spracovania je to, že buď s vami máme 

zmluvu, alebo vykonáme opatrenia na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy alebo na základe vášho súhlasu. 

Hĺbková analýza, bezpečnosť našich ponúk a predchádzanie podvodom – pretože sa snažíme poskytovať 

vám produkty a služby, ktoré sú najbezpečnejšie, a pretože chceme zaistiť bezpečnosť našich zamestnancov 

a firmy, máme oprávnený záujem používať vaše osobné informácie na vykonávanie vyšetrovania, aby sme 

zaistili bezpečnosť našich ponúk a zabránili podvodom. 

 

Právne účely – niekedy potrebujeme vaše osobné informácie použiť na vybavenie sťažností, na splnenie 

príslušných právnych predpisov alebo požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní. Táto činnosť 

spracovania je v našom oprávnenom záujme alebo v súlade so zákonnou povinnosťou. 

 

Marketing a propagácia – ak ste súhlasili s prijímaním oznámení od nás, alebo ak ste partnerom alebo 

zákazníkom spoločnosti Everon, môžeme sa na vás obrátiť v súvislosti s propagáciou našich vlastných 

podobných produktov a/alebo služieb, pozvať na udalosti, ktoré môžeme zorganizovať, a informovať vás 

o najnovších novinkách a aktualizáciách. Právnym základom pre túto činnosť spracovania je buď váš súhlas, 

alebo náš oprávnený záujem. Môžete sa ľahko odhlásiť z tejto služby kliknutím na tlačidlo Zrušiť odber 

uvedené v našich propagačných e-mailoch alebo kontaktom na adresu dataprivacy@everon.io.  

 

Online prieskumy – občas vás môžeme požiadať, aby ste sa zúčastnili na prieskume, ktorý nám umožní 

vylepšiť našu ponuku. V takom prípade použijeme informácie, ktoré nám poskytnete, iba na tento účel a na 

rovnaký účel ich môžeme poskytnúť nášmu partnerovi pre prieskum. 

 

Zlepšenie kvality – súbory protokolu pripojených nabíjacích staníc obsahujú pre nás cenné informácie na 

zlepšenie kvality našich ponúk. Informácie obsiahnuté v týchto súboroch protokolov používame na tento účel. 

Osobné informácie, ktoré na tento účel spracúvame, sú servisné údaje nabíjacích staníc pripojených k našej 

platforme a nabíjacie relácie vodičov EV, ktorí tieto nabíjacie stanice používajú v rámci siete Everon. 

Právnym základom pre túto činnosť spracovania je to, že je to v našom oprávnenom záujme, pretože sa 

zameriavame na neustále zlepšovanie našich ponúk a do tej miery je pre nás rozhodujúce, aby sme mali 

možnosť tieto štatistické údaje využiť. 

 

Nábor a nástup do zamestnania – ak sa uchádzate o niektorú z našich pozícií, spracúvame vaše osobné 

informácie, aby sme posúdili, či ste na takúto pozíciu vhodný. Právnym základom pre túto činnosť 

spracovania je to, že je to v našom oprávnenom záujme, pretože musíme posúdiť, ako nám môžete pomôcť 

urýchliť prechod na budúcnosť s nulovými emisiami. Osobné informácie, ktoré spracúvame na tento účel: 

o informácie o previerke osoby verejnými orgánmi, 

o informácie o charakterových vlastnostiach a/alebo výkone od osôb poskytujúcich odporúčanie, 

o informácie o hodnotení pred zamestnaním od poskytovateľov služieb hodnotenia; 
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o osobné informácie z verejnej časti vašich účtov na sociálnych sieťach alebo iné verejné informácie o 

vás, a 

o osobné informácie, ktoré nám poskytujete. 

 

Osobné informácie o vás použijeme iba vtedy, ak sú potrebné a relevantné pre pozíciu, o ktorú sa 

uchádzate. 

 

V procese uchádzania sa o zamestnanie sa vás opýtame, či sa s vami môžeme spojiť aj ohľadom 

akejkoľvek nadchádzajúcej pracovnej príležitosti, pre ktorú by ste mohli byť vhodný/-á, a uchovať tak vaše 

osobné informácie v evidencii po dobu jedného roka. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odmietnuť a/alebo 

odvolať. 

 

V prípade, že bude vaša žiadosť úspešná, máme oprávnený záujem pokračovať v spracúvaní vašich 

osobných informácií, aby sme vám mohli ponúknuť ponuku a na základe vášho súhlasu s vami uzavrieť 

pracovný pomer a privítať vás v našej spoločnosti. 

  

Akadémia Everon - Prístup do akadémie Everon je iba na pozvanie. Pri prvom prihlásení však požadujeme 

váš súhlas so zdieľaním názvu spoločnosti a krajiny s nami, aby sme dokončili aktiváciu účtu. Tieto 

informácie potrebujeme (i) na to, aby sme overili, že ste existujúcim zákazníkom alebo partnerom 

spoločnosti Everon, (ii) aby sme vám mohli poskytnúť príslušné informácie o školení na základe vašej polohy, 

časového pásma alebo jazyka, a (iii) aby sme vám poslali potrebné informácie informácie o školiacich 

službách, ktoré dostávate. Po aktivácii budeme vyžadovať vaše (i) kontaktné údaje vrátane mena a 

priezviska a obchodného e-mailu a vaše osobné heslo pre prístup do akadémie Everon. Na stránke Moje 

informácie s nami môžete dobrovoľne zdieľať ďalšie informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť vaše 

používateľské skúsenosti na akadémii Everon: Moje biografie, profilový obrázok, časové pásmo, jazyk a 

názov pracovnej pozície. Pri používaní Everon Academy tiež systém riadenia výučby (LMS) automaticky 

generuje údaje, ktoré sledujú vaše interakcie, postup a výsledky v rámci učebných objektov, na ktorých sa 

podieľate. 

 

2. Komu poskytujeme vaše osobné informácie? 

 

Everon je spoločnosť, ktorá pôsobí na globálnej úrovni a môžeme mať oprávnený záujem poskytnúť osobné 

informácie spoločnostiam v skupine, napríklad spoločnosti v skupine, ktorá poskytuje služby pre inú 

spoločnosť v skupine. 

 

Využívame tiež dôveryhodných poskytovateľov služieb na poskytovanie určitých služieb pre nás v súvislosti 

so spracovaním vašich osobných informácií. Osobné informácie ukladáme napríklad u externého 

poskytovateľa hostingu a na uľahčenie platieb ad hoc používame poskytovateľa platobných služieb. 

 

Okrem toho môžeme zdieľať vaše osobné informácie s našimi obchodnými partnermi, napríklad s vaším 

eMSP, ak účtujete poplatok na nabíjacej stanici pomocou nabíjacej karty vášho eMSP, poskytovateľom 

služieb podpory, ktorý spravuje servisné udalosti, alebo predajcom, ktorý sa s vami spojí v súvislosti so 

žiadosťou o informácie o našich produktoch. 

 

Nakoniec, v rozsahu, v akom to vyžadujú právny predpis, nariadenie alebo súdny príkaz, môžeme zverejniť 

vaše osobné informácie v súlade s týmto právnym predpisom, nariadením alebo súdnym príkazom. 

  

3. Medzinárodné prevody 
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Vaše osobné informácie môžeme previesť spoločnosti v skupine alebo tretej strane, ktorá sa nachádza 

mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Pokiaľ táto krajina nezabezpečuje podľa 

Európskej komisie adekvátnu úroveň ochrany v súlade s jej miestnymi právnymi predpismi, zabezpečili sme 

túto adekvátnu úroveň ochrany dohodou na základe ďalších vhodných záruk s touto spoločnosťou skupiny 

alebo treťou stranou prostredníctvom prijatých štandardných doložiek o ochrane údajov Európskej komisie. 

 

Zoznam krajín, ktoré podľa Európskej komisie zabezpečili primeranú úroveň ochrany, možno nájsť na 

webovej stránka Európskej komisie. 

 

Prípadne vás môžeme požiadať o výslovný súhlas s navrhovaným prevodom. Môžete požiadať o kópiu 

štandardných doložiek o ochrane údajov zaslaním e-mailu (podrobnosti uvedené nižšie), ktorý vašu žiadosť 

odôvodní. 

  

4. Ako dlho uchovávame vaše osobné informácie? 

 

Pokiaľ je to možné, stanovili sme konkrétne obdobia uchovávania vzťahujúce sa na uchovávanie vašich 

osobných informácií. Tieto konkrétne obdobia uchovávania sú uvedené nižšie, alebo vám ich oznámime 

v priebehu alebo pred začatím spracúvania vašich osobných informácií. 

Tam, kde nie je možné použiť stanovené obdobia uchovávania, sme nižšie uviedli kritériá, ktoré používame 

na určenie období uchovávania. 

 

Špecifické obdobia uchovávania 

 

Fakturácia a správa pre ktorúkoľvek z našich ponúk – vaše osobné informácie, ktoré zákon vyžaduje, 

aby sme ich mohli spravovať, uchovávame počas 7 rokov alebo dlhšie, ak to vyžadujú miestne právne 

predpisy. 

 

Marketing a propagácie – vaše osobné informácie uchovávame tak dlho, ako ste prihlásený/-á na odber, 

alebo pokiaľ nezrušíme službu zasielania nášho bulletinu, podľa toho, čo nastane skôr. Odber noviniek 

môžete ľahko zrušiť kliknutím na tlačidlo Zrušiť odber uvedené v tomto e-maile. 

 

Nábor a nástup do zamestnania – v prípade, že bude žiadosť o prácu úspešná a budeme vás môcť 

privítať v spoločnosti, uložíme vaše osobné informácie do našich personálnych súborov, ktoré uchováme v 

súlade s našimi obdobia uchovávania zásad ochrany údajov. 

 

V prípade, že bude žiadosť o prácu neúspešná, vaše osobné informácie uchováme maximálne štyri týždne 

po ukončení procesu uchádzania sa o zamestnanie. 

 

V prípade, že nám dáte súhlas s tým, aby sme vaše osobné informácie uchovávali pre budúce príležitosti, 

budeme vaše osobné informácie uchovávať maximálne jeden rok po ukončení procesu uchádzania sa 

o zamestnanie. 

 

Akadémia Everon - Keď sa vaše predplatné skončilo alebo bolo ukončené, deaktivujeme váš účet. Vaše 

údaje sa archivujú a zostanú obnoviteľné, ak sa má predplatné znova aktivovať neskôr. 

 

Kritériá na určenie období uchovávania 

Za akýchkoľvek iných okolností používame na určenie príslušného obdobia uchovávania nasledujúce kritériá: 

o posúdenie vašich základných práv a slobôd; 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en
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o účel (-y) spracovania vašich osobných informácií. Vaše osobné informácie nebudeme uchovávať 

dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili; 

o akékoľvek príslušné priemyselné postupy alebo kódexy správania sa týkajúce sa uchovávania 

osobných informácií; 

o úroveň rizika a náklady spojené s uchovávaním vašich osobných informácií (presných a aktuálnych); 

o či máme platný zákonný dôvod na uchovávanie vašich osobných informácií; 

o povaha, rozsah a kontext spracovania vašich osobných informácií a náš vzťah s vami; 

o akékoľvek ďalšie relevantné okolnosti, ktoré môžu platiť. 

 

V každom prípade budeme vaše osobné informácie uchovávať v súlade s platnými právnymi predpismi a 

budeme pravidelne kontrolovať uchovávané osobné informácie. 

  

5. Aké práva máte, pokiaľ ide o nás, spracúvanie vašich osobných informácií 

Máte určité zákonné práva, o ktorých vás chceme informovať. 

 

Prístup. Máte právo byť informovaný/-á o tom, či vaše osobné informácie spracúvame alebo nie, 

a o súvisiacich informáciách o tomto spracovaní. 

 

Odvolanie súhlasu. Ak ste nám na základe vášho súhlasu poskytli svoje osobné informácie, máte právo 

tento súhlas kedykoľvek odvolať. Svoj súhlas môžete odvolať tak, že sa odhlásite zo služby, ktorú ste si 

predplatili. Môžete to urobiť aj tak, že nám pošlete e-mail na adresu dataprivacy@everon.io. Potom 

natrvalo odstránime vaše osobné informácie z našej databázy. 

 

Prenosnosť údajov. Sme povinní informovať vás o vašom práve dostávať od nás vaše osobné informácie, 

aby ste ich mohli preniesť k inému poskytovateľovi služieb. 

 

Podanie sťažnosti. Máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, najmä v krajine vášho bydliska, 

ohľadne nášho spracúvania vašich osobných informácií. Kompletný zoznam dozorných orgánov môžete nájsť 

tu. 

 

Oprava. Máte právo na to, aby sme vaše osobné informácie bez zbytočného odkladu opravili alebo 

doplnili. Ak ste si u nás založili účet, môžete mať možnosť svoje osobné informácie opraviť alebo doplniť 

sami. 

 

Obmedzenie spracovania. Máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných 

informácií na základe konkrétnych dôvodov. Toto je (1) čas, aby sme na požiadanie overili presnosť vašich 

osobných informácií; (2) namiesto vymazania nezákonného spracovania namiesto toho požadujete 

obmedzenie používania; (3) vaše osobné informácie už nepotrebujeme, ale tieto osobné informácie 

potrebujete v právnych konaniach; alebo (4) overujeme, či naše oprávnené dôvody majú prednosť pred 

vašou námietkou proti spracovaniu. 

 

Právo na zabudnutie. Máte právo na to, aby sme vaše osobné informácie bez zbytočného odkladu 

vymazali. Toto právo je obmedzené na konkrétne dôvody, napríklad ak ste odvolali svoj súhlas alebo ak 

vznesiete námietku a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na to, aby sme zachovali spracovanie. 

Ak máte účet u nás, v niektorých prípadoch máte možnosť svoj účet vymazať sami. V takom prípade budú 

všetky vaše osobné informácie natrvalo odstránené. 

 

Právo namietať. Máte právo kedykoľvek namietať proti nášmu spracúvaniu vašich osobných informácií, ak 

je toto spracúvanie (1) založené na našom oprávnenom záujme (vrátane toho, že si na základe vášho 

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en
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súhlasu urobíme váš profil); (2) na účely priameho marketingu; alebo (3) nevyhnutné na splnenie úlohy 

vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorá je nám zverená. Na základe vašej 

námietky prestaneme spracúvať vaše osobné informácie, pokiaľ nepreukážeme závažné legitímne dôvody 

prevyšujúce vaše záujmy, práva a slobody. 

  

6. Uplatňovanie vašich práv, spojenie sa s nami a ďalšie dôležité informácie 

 

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv alebo máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany 

osobných údajov, obráťte sa na nás e-mailom alebo nám pošlite list na nasledujúcu adresu: 

 

Everon B.V. 

Attn.: Data Protection office 

Kabelweg 47 

1014 BA Amsterdam 

e-mail: dataprivacy@everon.io 

 

Upozorňujeme, že pri uplatňovaní vašich práv vás môžeme požiadať o vyplnenie formulára žiadosti. Potom 

vás budeme informovať o procese vybavovania vašej žiadosti. 

 

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov 

V prípade, že tieto zásady ochrany osobných údajov upravíme, zverejníme ich na našej webovej stránke 

s upraveným dátumom zverejnenia a pokiaľ je to možné a možné, upozorníme vás na zmenené zásady 

prostredníctvom vášho účtu. 

 

Ďalšie zásady ochrany osobných údajov Everon 

Okrem týchto zásad ochrany osobných údajov môžeme mať k dispozícii aj konkrétne propagačné akcie, 

kampane, služby alebo procesy ochrany osobných údajov, ktoré sú nahradené alebo doplnené inými 

zásadami ochrany osobných údajov. Ak je to tak, upozorníme vás a sprístupníme vám príslušné zásady 

ochrany osobných údajov. 

 

 

https://share.hsforms.com/1WpHaDywoQ7OT6CMFwlBb-Q2coi6

